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Ao vigésimo quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às
18h30min, na sede da Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a décima
terceira reunião ordinária de 2017, com o Superintendente do Porto de Itajaí, Eng.
Marcelo Werner Salles, para a apresentação: Porto de Itajaí – Tendência de
crescimento na movimentação portuária de Itajaí. O Presidente da Associação
Empresarial de Itajaí Sr. Eclésio da Silva iniciou a reunião agradecendo a todos por
aceitarem o convite desta reunião e logo em seguida solicitou que a Sra. Olga Zanella,
Diretora Executiva da Entidade fizesse leitura das correspondências recebidas. Em
seguida, retomando a palavra, o Sr. Eclésio da Silva fez comentário sobre a relevância
do documento encaminhado pela entidade às autoridades solicitando a permanência
da Petrobras na cidade; e ainda sobre a conversa que obteve com o Governador
acerca do Aeroporto de Navegantes. Em continuidade, a palavra foi cedia ao Sr.
Marcelo Salles, que iniciou sua explanação, apresentando alguns dados operacionais
como de movimentação de cargas e financeiras. Tratando-se de cargas, o complexo
subiu cinco posições no ranking mundial de movimentação de contêineres, destacando
que apenas Itajaí e Santos integram tal ranking, culminando num acréscimo de 12%
em relação a 2016. Já referente às finanças, o Superintendente assinalou que houve
a quitação de algumas dívidas, mas que, entretanto, permanece o estado deficitário de
R$700 mil/mês. Logo, demonstrou ações estruturantes do porto e relatou sobre a
dragagem que está prevista a conclusão em novembro do corrente ano. O
Superintendente, usou sua explanação ainda para abordar a obras dos berços 3 e 4
com imagens ilustrando as situações atuais e pós obras; assim também, como da bacia
de evolução. Na sequência, o Sr. Salles falou sobre o processo de extensão do contrato
de arrendamento da APM Terminals, que por meio do decreto 9.048/17 que regula a
exploração de portos organizados e de instalações portuárias, oportunizou outras
possibilidades a empresa que então passou a estudar os valores que irá investir no
Porto de Itajaí, tornando o complexo mais competitivo. Foi apresentado em seguida,
as questões da ampliação da área portuária; áreas essas, compreendidas no Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Itajaí (PDZ) de 2004 e delimitadas no
Plano Diretor do Município de 2006. Na oportunidade, o Sr. Salles enfatizou que a
atividade econômica portuária deve ter a estrutura à frente da demanda, ressaltando
assim, a relevância desta expansão geográfica. Finalizando, o Superintendente,
apresentou algumas conclusões expressando as principais ações que demandam
apoio da comunidade e para isso, reforçou o convite para a audiência pública que será
realizada no dia 17/10 no auditório do Porto. Após, o Sr. Eclésio da Silva, com uso da
palavra, agradeceu ao Sr. Marcelo Salles e comentou que é preciso fazer terminais
com poderio, aproveitando o reacender da economia. Este aproveitou a presença do
vereador Robison Coelho e ressaltou a importância de a Câmara de Vereadores apoiar
estas obras. Após, foi aberto espaço para participação do plenário, ao que o Sr. Manoel
dos Santos, Coordenador da Câmara de Comércio Exterior da ACII, questionou se não
seria interessante a entidade providenciar um documento compactuando com as
abordagens apresentadas a serem entregues aos governantes no dia da audiência
pública; tendo sido dado em seguida, anuência pelo Presidente da instituição a
elaboração de tal documento. Ainda, foi levantando um questionamento quanto à via
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portuária; e o Sr. Salles respondeu que por uma solicitação do governo Estadual o novo
projeto da mesma está sendo elaborado, para que se faça a drenagem do Rio ItajaíMirim aumentado para 9mt. devido as cheias; ao que diante disto, tendo conhecimento
da morosidade que este processo levará, a sugestão é que se apresente um pedido
de inversão do projeto, iniciando o trajeto do Porto para a BR-101. Depois de haver
sido solicitado pelo plenário, o Superintendente, explicou detalhadamente as
modificações que o decreto 9.048/17, rege na questão da extensão do contrato da APM
Terminals. Concluídos os questionamentos, foi feito o sorteio de cinco cortesias de café
colonial oferecidas pelo Hotel Sandri. Em seguida, o Presidente da ACII agradeceu a
todos e deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Karla Cristiane
da Silva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente
e o Secretário Geral da ACII.

Eclésio da Silva
Presidente ACII

Luiz Alves Mendes
Secretário Geral da ACII
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